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PROGRAM 
Januari, februari och mars 

1952 

Sällskapet för främjande 

av kulttwella och ekonomiska förbindelser 

mellan Sverige och Sovjetunionen 

Katarinavägen 201, Stockholm. Tel. 44 64 34 

Postgiro 58655 



TILL V ÄRA MEDLEMMAR, ORGANISATIONER 

OCH öVRIGA INTRESSERADE 

Sällskapet för främjande av kulturella och ekonomiska för
bindelser mellan Sverige och Sovjetunionen presenterar sitt 
program för de närmaste manaderna med förhoppningen att 
ocksa i fortsättningen fa röna uppskattning och stöd för sin 
verksamhet fran medlenunar och övriga intresserade. 

Verksamhetens tyngdpunkt förlägges under varen till före
läsningsserien "Sovjetunionen i dag" som rönte stor upp
märksamhet under höstsäsongen. Flera för allmänheten 
intressanta företeelser i Sovjetuniarren belyses därvid i 
objektiva och sakliga redogörelser. 

Intresset för studier i ryska spraket tilltar och sällskapet 
planm·ar att starta nya kurser under varsäsongen. 

En ny sektion inom sällskapet har bildats, Kör- och mus~~

sektionen, som vi hoppas skalllmnna förmedla nagot av den 
ryska sangen och musiken, för vilken det säkerligen finnes 
stort intresse bland den musikintresserade allmänheten. 

Slutligen är att tillägga att vi gärna star till tjänst, nu 
sasom tidigare, med upplysningar och hjälp at andra organi
sationer i Sverige av olika slag, ävensom att förmedla talare, 
skioptikonbilder och filmer. 

Vi vill ocksa ge uttryck at förhoppningen att var verksam
het skall kunna bidra till förstaelsen mellan vara bäda follc 

Styrelsen. 

• • 

• • 

Minnet av Lenin 

högtidlighälles pa 28-arsdagen av hans död 

vid en sammankomst i 

MEDBORGARHUSETSSTORASAL 

Mandagen den 21 januari 7d.19,30 

Högtidstal av Red. K nut Olsson 

Sang av Svensk-ryska kören ( dir.: Maxim Stempel) 

Visning av filmen 

LENIN 

UTSTÄLLNING 

i HöRSALEN, Katarinavägen 20 

»Hur Sovjetunionen uppfyllde den iörsta 
iemärsplanen eiter kriget» 

Vackra foton och planscher i färg och svart-vitt 

Utställningen halles öppen under tiden 
16-27 januari pa följande tider: 

V ardagar: kl. 16.00-20.00 Söndagar: kl. 14.00- 20.00 

Fritt inträde 

Tisdagen den 29 januari 

HöRSALEN 

Katarinavägen 20, ld. 19.00 och 21.00 

visas filmen 

"DE DöMDAS SAMMANSV ÄRJNING" 
Entré kr. 1: - löses vid ingangen frlin kl. 18.30 



Torsdagen den 31 jamtari 

MEDBORGARHUSETS STORA SAL 
ld. 19.30 

Föreläsningsserien »Sovjetunionen i dag» 
I. "Undervisningsväsendet i Sovjetunionen" 

Deltagare i lärardelegationen berättar 
Läroverksadjunkt Bernt Lindberg, 
Läroverksadjunkt Karin Lindberg, 
Folkskollärarinnan Anna J onsson 

Visning av filmen 
"LÄRARINN AN" 

Biljetter à 1: -Ju. säljes ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingangen frän kJ . 18.30 

Tisdagen den 5 februari 

SAGABIOGRAFEN 
Huvudsta, ld. 19.30 

Advokat Arvid R~tdling 
skildrar sina intryck fran en resa i Sovjetunienen 

Visning av filmen 
"RIDDAREN AV GYLLENE STJÄRNAN" 

Biljetter à kr. 1: 25 säl jcs ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingängen fräu kJ. 18.30 

Tisdagen den 5 februari 

HöRSALEN 
Katarinavägen 20, ld. 19.00 och ld. 21.00 

visas filmen 
"SOV JETESTLAND" 

Tisdagen den 12 febntari 

visas filmen 
"DET TREDJE SLAGET" 

Entré kr. 1: - löses vid ingäugeu f ran kJ. 18.30 
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Torsdagen den 14 februari 

MEDBORGARHUSETSSTORASAL 
ld. 19.30 

Föreläsningsserien »Sovjetunionen i dag» 
II. "Arbetsförhdllandena i Sovjetunionen" 

Föreläsare: Advokat Arvid Rudling och 
ombudsman Birger Bergsmeden 

Visning av filmen 
"DÄR ARBETET ÄRAS" 

Bilj etter à 1: - kr. säljes ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingängen frän kJ. 18.30 

Tisdagen den 19 februari 

: HöRSALEN 
Katarinavägen 20, ld. 19.00 och ld. 21.00 

visas filmen 
"DE HAR ETT FOSTERLAND" 

Tisdagen den 26 februari 

visas filmen 
"RIK SOMMAR" 

Entré kr. 1: - löses vid ingangen frau kJ. 18.30 

Fredagen den 29 febntari 

ALVIKSKOMMUNALHUS 
Bromma, ld. 19.30 

Red. J( nut Olsson skildrar en resa i Sovjetunienen 

Visning av filmen 
"RIDDAREN AV GYLLENE STJÄRNAN" 

Biljetter à kr. 1: 25 säljes ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingangen frän kJ. 18.30 
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Tisdagen den 4 mars 
Den store ryske författaren 

N. Gogols minne 
högtidlighälles pa 100-ärsdagen av hans död i 

MEDBORGARHUSETSSTORASAL 
ld. 19.30 

Fil. dr Nils .Ake Nilsson 
teeknar i nägra minnesord författarens livsverk 

I regi av Manja BenJww spelas en scen ur 
Gogols skadespel "REVISORN" 

Visning av filmen 
"KEJSARINNANS TOFFLOR" 

Biljetter à 1: - kr. säljes ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingängen frän kl. 18.30 

Tisdagen den 11mars 

HöRSALEN 
Katarinavägen 20, ld. 19.00 och ld. 21.00 

visas filmen 
"MöTE VID ELBE" 

Entré kr. 1: - löses vid ingängen frän kl. 18.30 

Onsdagen den 12mars 

MEDBORGARHUSETSSTORASAL 

6 

ld. 19.30 

Föreläsningsserien »Sovjetunionen i dag» 
III. M öte med ryskt schackliv 

Föreläsare: Stormästaren G. Stdhlberg 
Visning av filmen 

"V ÄRLDSMÄSTAREN I SCHACK 1951" 
Biljetter à 1: - kr. säljes ä sällskapets expedition. 

Ev. överblivna vid·ingängen frän kl. 18.30 

• • 

• • 

Tisdagen den 18 mars 

HöRSALEN 
Katarinavägen 20, kl. 19.00 och ld. 21.00 

visas filmen 
"I HEMLIGT UPPDRAG" 

Tisdagen den 25 mars 

visas filmen 
"ASERBEIDSJ AN" 

Entré kr. 1: - löses vid ingängen fl-än kl. 18.30 

Torsdagen den 27 rnars 

MEDBORGARHUSETSSTORASAL 
ld. 19.30 

Föreläsningsserien »Sovjetunionen i dag» 
IV. "Arkitekt~bren och byggnadsverksarnheten 

i Sovjetunionen" 

Föreläsare: Civilingenjör Harri Carlsson och 
civilingenjö: Olle Jansson, Göteborg 

Visning av filmen 
"TURKMENISTAN" 

Biljetter à 1: - kr. säljes ä sällskapets expedition. 
Ev. överblivna vid ingängen f1·än kl. 18.30 

Onsdagen den 19 mars 

SAMKVXM MED DANS 
i HOTELL MALMENS FES TV ANING 

Inbjudningskort med närmare upplysningar utsändes senare 
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SPRAKKURSER I RYSKA 

Studiesektionen äterupptar sina kurser i ryska spräket med början mändagen 
den 21 och tisdagen den 22 januari. Om tillräckligt mänga anmälningar inkom
mer har sektionen för avsikt att under värterminen starta deis en nybörjarkurs 
och deis en fortsättningskurs. Förfrägningar och anmälningar til! dessa kan 
göras til! sällskapets exp., tel. 44 64 34. 

SCHACKSEKTIONEN 

inom sällskapets studiesektion planerar under värsäsongen klubbverksamhet i 
sällskapets bibliotek var 14:e dag med korta föredrag och tillfälle til! schack
matcher mellan intl'esserade. Närmare meddelande om dessa kommer att publi
ceras senare. En föreläsning i studiesektionens föreläsningsserie har ägnats 
schacklivet i Sovjetunionen med den framstäende svenska schackspelaren G. 
Stählberg som föreläsare. Närmare upplysningar om schacksektionens verksamhet 
kan erhällas efter hänvändelse til! sällskapets exp., tel. 44 64 34. 

BIBLIOTEKET 

hälles öppet säsom tidigare varje helgfri fredag mellan kl. 19.00-21.00. Klassisk 
och modern skönlitteratur samt bildverk och aktuella tidskrifter finnes til! 
utläning ät medle=ar och andra intresserade. 

KöR- OCH MUSIKSEKTIONEN 

är namnet pä en nybildad sektion som i början av sin verksamhet huvudsakligen 
bygger pä Svensk-ryska körens medlemmar. Kören äterupptar sin verksamlwt 
med repetioner varje mändag; med början mändagen den 14 januari kl. 19.30 
i Hörsalen, Katarinavägen 20. Intresserade medlemmar inbjudes att delta i 
körens verksamhet. Anmälningar och förfrägningar göres til! körens dirigent, 
herr Maxim Stempel, tel. 60 25 64. 

Kör- och musiksektionen planerar vidare under värsäsongen en eller flera 
musikaftnar med föredrag och musikillustrationer om musikutvecklingen i 
Sovjetunionen med dess republiker. 

Säng- och musikintresserade kan erhälla närmare upplysningar om sektionens 
verksamhet genom hänvändelse til! sällskapets exp., tel. 44 64 34. 

STHI..MS •oi(INDU!tTiill 
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No: 2!±.2.·- DIENSTGEHEDJI.- I
ÛP KAART 
ACD/ 

I DAT: 
I PAR: 

Onderwer :Q_:"Te verwachten Havenstakingen 
en 

Bij lagen 

Scheuring in Zweedse Com.Partij".-

één. 

A A N 

V A N 

B. III.-

! · -
Wellicht ten overvloede heb ik de eer 

U hierbijgaand t e doen toekomen, een drietal opgeplakt e be
r i chten uit verschillende dagbladen, betreffende bovenver 
meld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen • 

Scheuring in de Zweedse 
communistische partij 

Dertig oudere leden van de Zweedse 
communistische parHi hebben zich van .:Ie 
pa·rtij afgescheiden en na een conferent!e 
van twee dagen te Stockholm een eigen 
organisatie gevormd. 

Zij namen een resolutie aan. waarin 
werd gezegd. dat zij hun eigen .. centTale 
raad" v~rmen, omdat de partli .. haar zuiveT 
revolutionnaiTe koers had verlaten en 
v·erva.Nen was tot een famiUekHek met 
zelfbewondering als doel". In de resolutie 
wordt aanged•rongen op grotere trouw aan 
de Cominform en ,,een meer Leninistische 
lijn". \Toorts wordt er op aangedrongen. 
dat de partij ophoudt een aanhangsel van 
de socialistische partli te zijn. 

Algemeen Brabantse~ Dagblad 
"DE BREDASCHE COURANT" 

van Maandag, 27 Nov.l950 • 
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Spionnen stromen 
Zweden binnen 

Contróle verscherpt 
De toenemende internationale span- . 

ning heeft het aantal communistische 
spionnen in Zwedenfen stijgen, al
dus de Zweedse delingencom
missie. 

j Rosqvist, het epar entale hoofd 
van de commis!jle. deed een beroep op 
de Zweedse be lking omr;n iddell~ik 
iedere vreemde g aan te ven, van 
wie vermo.ed rdt, d hij een 
spion is· 

De veiligheidspolitie heeft iedere be
schikbare man ingezet tegen de spion- 1

1 

na ge. 
Rosqvist verklaard, dat het zeer ge

makkelijk is voor spionnen om óp i I 
Zwedens uitgestrekte kust en land- ~ 1

1 

grenzen het land binnen te komen. De 
Zweedse douanebeambten hebben op l 
schepen van Oost-Europese mogendhe
den personen aangetroffen, die blijk 
baar niets met de navigatie te maken 
hildden en die zonder twijfel het con
tact onderhielden met commumstisáhe 
agenten in Zweden. 
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( MINISTERIE V .AN 
~INNENLANDSE ZAKEN 

No .: 0 93517 
Bijl.: 1.-

's-Gravenhage, 17 November 1950 
Javastraat 68. 

DIENSTGEHEIM 

Gevolggevend aan het verzoek vervat in Uw kantschrijven 
van 21 September jl., No. 1922 Afdeling Kabinet, moge ik Uwe 
Excellentie de bijlagen van genoemd schrijven bierbij wederom 
aanbieden. 

AAN : 

Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 

te 

's- G R A VE N HA G E • 

Het Hoofd van de Dienst, 
voor deze ' 

Mr. A. van Maanen 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

No ... /fL$ ..... 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de eer aan 

• he .. t ... :E:loof.d .... V.Ç?._A ... . 9.e .... l;liAAe. AJÇ?.. iJd. s~ ... Ye.i.J.j __ ghei.d!?.dJ e ns t • 

nevensgaand stuk te doen toekomen. ' met ve r zoek om 

ter ugzend i ng na kennisneming .~ 

's~Gravenhage • ...... 2. .1 ... $ e_p t em..oe.r. .......... .. ......... - 19 .. ..5..9. .• 

• (v·;~~ 
D~cretaris~Generaàl, 

---~ . ' ~~-w-~· ··- ---~ 
~ 

/ 

\'Ql960 4-"48 
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. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Directie .... ,é""~.d' ..C:: 
No . . -P-jf.J./. ..... 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heelt de eer aan 

Zijne Excellentie de Minister#.~ ...... ~ 
~.4.-J bijlage dezes ter kennisneming 

aan Ie bieden. 

's-Gravenhage,. Al ~- 0 -.r:.,. 

17651. '50 
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3tockholm, 1 ~e pte~bor 1950 

No, 334-2/ 680 . 

Rua aieche nota nopens behande l ing 
Rus sische onderdanen, 

Ik heb de eer Uwe Exce l lentie he t · navol~ende te bericht en . 
Op \loened RR 30 Augustus j . 1. heeft de Rus s i sche Areba c:>ad e hier 
ter s t ede een nota doen overhandi .;en a e.n :1ct Zwe ,.. dse :.:inisterie 
van Buitenlandse ,,aken . De not a werd door e en bode a ::: n de por 

tier veP het Ds pArtc2ent afgegeven . 
In deze nota ~eklaa~t de Hn~sieche Ambasoade zic h over de 

behandeling , die de iS ovlet onderdaan Vi l l ia 'li l kane zo u hebben 
ondervonden van de zijde· VM de Zweedse autori t eiten, toen hij 
verleden j aar teeamen ~et twee andere 3oviet-burgera, te weten 

.Alexander Danilenko en Jouzae !ranelie, in Stookhalm per e.a. 
Beloetrov aankwam. Volgene de 3ovietruasieche beweringen zo~ 4e 
Zweedse politie. Vilkans bijna twee maanden :!.n hechtenis hebben 
gehouden zonder enige reden en zonder een bepaalde be~chuldigin1 

De nota vermeldt verder, dat he1 betreffende geval bewijot 
"dat de Zweedpe autoriteiten hun praktijken van onwettige ver
vo~ging van doviet onderdanen voortzetten" en hierbij han toe
vluo~nemen tot .•bedriegerij, schrikaanjagend en openlijk ge
weld~it het geval Vilkans, gaat de nota verder, blijkt, dat 
de Zweedse autoriteiten enige •duistere" vertegenwoordigere van 
de fasoiq·tieche elll.i.grantenorganieatie lieten de elnemen in de 
onwettige en aovietvijandige handelingen en daarmede de tegen 
de 6oviet gerichte activiteit op Zweeds grondgebied aa nmoedleen 

In de nota, waaraan is t oegevoegd een photoco pi e en Zweed
as vertaling van de brief van Vil%ans, wordt verklaard , dat eet 
verzoek van de 3ov1et Ambasaade aan het Zweedse ~inisterie van 
Buitenlandse Zaken om b13stand bij de n&aporinben om de dri e 
mannen te vinden, op 2 December verladen ~aar werd beantwoord 
met de mededeling, dat Danilenko en Tranelis gearresteerd eL 
verhoord waren door de Zweedse autori t e i ten, waarna hen in oveJ 
·.,,egi nG '!ras ge Geven naar En~;elarid te reie~u, terwijl he t Utrike: 
departement mededeelde, dat Hlkane niet was aangetrof :!'en , lla 

ZiJne Bxcellentie 
de Heer Minieter van Buitenlandse taken, 
'a - li li A Y E N ;! A G B • -2-
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een nieuwe SóTietruaa1sohe aanmaning, ze-.t de nota, verzeterde 
hot Utrikeadep~ement op 21 1ebr~ari vnn dit jaar no~ e ~ns , 

dat Vilkans . ~~t 1n ~weden was aangekomen. Kort daarna, beweert 
de Soviet nota, kwam een van de drie JOViot b~gers, namelijk 
Viliana, ~ de. Letee eooialiat j echo eovietre publiek , dank zij 
de medewerking van de Soviet repatrioringaa~toriteiten, tot 
wie hij zich had ge1vend 1n Duitalend. Ha ten\!;'.o:ns'f: w·md<le 
Vilkana zich tot hot dov1etru.se1echc !Hnieterl 2 'TUl' n·· t ~O"llri..!'.d ee 
Zeker. met bnven~;enoemde br lef , ·waarin hi~ >n<" dc•' eP.lt, ·:.-.t 'Jij te 
:Jtc.;J J:.h.ol.Ll was aangeliouden éioor ·:!.c 211er.dHC .~;.ü c. i td tr• : • Pit 
Vilke.IW 'bri ef bli jl:t, gMt de nota verder , , 't ~iJ do-:.r d~ 

Zweedse politie is .;er;rep~n , t oen hij het "' · ' · 'l>!lN; tz-ov ver
lie t o';l lien korte wandelinG t e make'n. !lij !:O '..l vsrdeJ' ondcrw -·
pen !lijn geweest aan "een ruw verhoor" en 1n de cevan,genio 
!lijn opgesloten. Gedtll'ende het verhoor; wa::1rbi,\ de· t,weedae po
litie ZOU P,ebbon toegelaten VertegemVOQrdigers Vnn "het in 
Stockholm werkzame fasoiatioche Letse emigranten comit~~. pro
beerde men allee om fil.kans er toe .-te b'renaen te we1g6I'en naer 
siJn vaderland terue te keren en gat bem 1n eTerweging in zwe
den te blijven of naar Er~eland te~~ te keren. De Sovietrue
aieche Amb•aeade, zegt de nota verder, vestigt de aandaoht van 
het Zweedse Utrikesdepartemen't op de bovengenoem~e onwettige 
vervolging van Jovie t onderdanen ~oor Zwee~~e autoriteiten en 
verwacht, dat de betre!ftnde politie beambten, die zich hebben 
schuldig gemaakt aan·het eitenmaohtig optreden tegen de Joviet 
b~ger VUlie iobertovitj Vilkana, zullen worden geetratt • . De 

Ambsaaade ~~rwaoht een mededeling van het Departement omtrent 
de mQI?.tregelen , welke de Zweedae et.ltoritetten hebben genomen 
in verband met het bovenstaande. 

Donder\!.agmorgen ie deu nota Ll behandeling genomen eerst 
in .de Min!awrraad eJ1 4aazona door de Heer Vougt, lrlinietel" van 
.Defeneie, Minieter van Bui tenland se Zaken ad interi.al·, het .. 
laatste in verband met de atwe~igheid van Min~ater Un4&n, die 
4e lnter-Soandinavieohe Sinistere Conferentie te Reikjavik biJ
woent en niet voor •••• Zaterdag 1n Zweden wordt ter~ verwaoht. 

In 4e namiddag hee!î het Zweedse ~inisterie ven Buitenland
se ,Zaken een alltwoon Rtsonden aan de <; ov:i_et Am~sade van de 
volgende inbou4. _,_ 



_,_ 
"Dij het Konin.ltlijke Departement van Buitenland .. Zaken 1• 

op 30 1ug~•tue 1950 overhandigd een nota-verbale, te8am8n mat 
bijla&cn, afkomstig van de ~oviet lmbaaeade te titookhola. In 
àeze nota worden beschuldigingen tegen de Zweedse àutorita1ten 
geuit, wella volkomen ongegrond zijn en daarom 1n feite zowel 
ale om de vorm, waarin zij zijn gegoten,, krenkend TOor he* ~o
ninklijke Departement van Buitenlandse Zaken, dat geen aanle1411! 
kan vind~u de nota te beantwoorden. De nota wo~dt door he~ De
partement derhalve afgewezen.• 

rot zover de nota. 
Blijkene medèdeling gedaan in eon interview door de Ohef 

Veiligheidadienet en de 0hef van Utl&nningepolieen zouden 
Danilenko en Trll.{lelie de.etilde vri jwillig naar Engeland ai~n 
teruggereisd. Vilkans zou echter onder vulse naam ziJn opgetre
den, zijn . n~~m komt in het geheel niet voor in de regietratie
l lja ten vru1 vreemdelingen. 

Het is duiclel13k, . dat deze nota 11iet werd overhandigd 0111 

de belangen van te, Jlliaaohien zelfs niet beataande, So-t:l,ft 
ondarclrusn VilkaDe te behartisen, doo.h neleer Olll - en 4·U taB 
mogelijk later · bli~ken - ·Tan Ruaai!Johe e1~4e onguoq4rn' te ~Oilen 
over· &ekere àot1vite1ten Tan Baltieche e~grantenn~stD~en, 
lellioht ook •IIIOet deae Boviet nota wozoden 81llien al.e a'en ~ 4e 
vele ~n veelsoortige ~atregelen, 41e er ~ tijD serlobt een 
ogenblik van onrust ~~~ _brenean 1a het Weeten en in 41~ seYal 1a 
~oe.ndina~ie. In verband. aet de kCI,!Ile.nde verll:iea~e~ 11:u dit 
voorval de communisten hier te land~ nauwelijks welkoa aijn. 
1lle bladen aa4den .over de Soviet nota niet andere 4aA afkeuren
de en min of meer eohampere commentaren, 'e conu:.unistische u· tf~..: 

De ~weedee nota werd, e~nala dat met dA Ruaaieohe ~~~ ~~:· 
.al was geweest, door een bode naar de Ruaei.ahe Aa~l&d~ ge
bnoht. Een photo n.n de boo4•~p_par, een aohtUen-jar1ge 
u:pedUiekneoh~ op &1~n fitte, nnoheen hedenaarsen in vereollai. 
"den• bladen, ut het bijeohrift, dat •• JPac•t• badlande van het. 
Ut71kea4epartement het Zweedse antwoord ha4 overhandigd, 

De Ti~delijk Z~gelaetigde, 
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HET COMMUNISME IN ZWEDEN l) 

De Ccmmunütische pacr--tij in Zr.veden ont
stond in 1921. toen -de linkse Socia•i isten zich 
aans'cten bij de Der-:ie Internationale en zich 
communisten gingen noemen. In 1924 epen
baarde zich lbij dezen ver<Zet te-gen doe toene
mende invloed van de U.S.S.R., wat tot ge
\·o:..; had, dat de oppositie zich weer •bij de 
Sociaal-Democraten aansl oot. Een kleine 
minderheid -v-an de oude Communistische 
partij b:eef de Derde Internationale trouw. 
In 1929 kwam er in die mindelileidsfractie 
opnieuw een splitsing; een groep on-à'~r iei
ding Ya!ll Kilbom weigerde, de leiding van de 
lT.S.S.R. te aanvaarden. Deze afgesc!Jeidenen 
neemden zich nadien gewoon Sociaal-Demo
craten. De Communisten werden terugge
bracht tot een kleine, uite rst actieve groep, 
die betrekkingen met' de Camintern bleef on
dePhoud-en. Hoe\·e!e afgevaardi~den zij in de 
l.oop der jaren in de Tweed-e Kamer telde, 
blijkt uit het vol·gende o\·erzicht : 
1!121 1924 1928 1932 1936 1940 19H 1948 

7 5 8 2 5 3 15 9 

Op het ogen-blik heerst er on-der de Zweed
se Communisten venV"arrin-g. De pa•rtij doet 
haar uiterste best om de grote verliezen, door 
haa.r geleden, te m askeren en het hoofd bo ven 
water te houden. Bij de verkiezingen voor de 
Provincia~e Staten, in 1946 gehouden, k reeg 
zij 371.917 stemmen, d.i. IJ< ; \·an •het totaal. 
Bij de Rijksdagverkiezingen in 1948 bedreeg 
het behaaLde stemmental 2H.812. he t per
centa~e 6.3 '( . Dit duidt dus op een sterke 

. achteruitgang in twee jaren t ijdos en vormde 
voor de :partij aanleiding om een nieuwe 
koers te •gaan rvolgen. 

Reorganisatie-maatregelen. 

Al lereerst wel'd overgegaan tot een her
varmintg van het partijbeSI!e l. 

Ingevolge nie uwe richllijncn werden in de grole 
arbeiderscentra nieuwe, z.g. grond·organisa l ies in 
hel leven geroepen, elk beslaantie uil 50 leden. Hel 
bestuur ervan wo?rd toevertrouwd ann een vijftal 
leden, die persoonlijk vcrnnl woordelijk werden ge
sleld voor de .. tail s el gesl es" dergenen. die tl~ei 
uitmaakten van de grondorganisutie. Dit laa tste was 
bedoeld om de con1róle slcviger te maken. Boven· 
dien werd bet aanlal dier orgunisalies per s lud ver-

mecrderd; in sommige gemeenten werd het va n 3 
lol 7 verhoogd. Daardoor werd het mogelijk om elk 
kwartaal een vergadering Ie houden. Het bestuur 
\·an de parlijafdeling in zulk e~n gemeente kreeg, 
naast <ie gewone po lil ieke opdrachten van\vege het 
centrale best uur verleend, detaak, toe te zien op 
de wijze, waarop àe g rondorganisaties zich van haar 
plichl kwijten. Doordat het ledental in de grond· 
organisatie niet meer dan 50 bedroeg, werd het 
doenlijk, op de gedragingen van elk lid contröle uit 
te oefenen en met ieder hunner persoonlijk contact 
te houden. 

Tc Stocl~holm werd de reorganisatie het 
beste toegepast d::J.Or een zeer effectieve leden
contröle . Terstond na de Rijksdagverkiezin
gen, in September 1948, werd die contröle 
gehoudoen, om na te gaan, of de gegevens van 
de registratiekaarten nog overeenstemden 
met de werkelijkheid en om bovend~en een 
indruk te verkrijgen \·an het werkelijke le
dental in 1\·erband' met het grote aantal nieu
we leden na de oorlog. De contröle en regi
stratie vorderde meer tijd dim aanvan-kehjk 
wa.;; geraamd en zijn nu voor 75 % voltooid. 
De contröle hield cok in, oot ieder lid per
soonlijk werd• bezocht. Tot nu toe werden 400 
leden af~evoend, een wel gerin·g aantal op de 
7000 ! Het is echter een maatregel van grote 
waarde voor de innerlijke consolidering en 
maakt de Communistische partij geschikter 
voor à.oe l.treffende atveid en opvoering der 
wenk.zaamheid . Een ka•rthoteek, zoals in De
nemarken schijnt t e bestaan over è>e leden 
van de verscohi!lende vakverenigingen, be
staat hier niet. 

Een ander systeem, waarmede de Commu
nistische partij is begonnen, is het a.g. cel
stelsol, dllt berust op hetzelfde beginsel als 
de grondorganisaties. maar waarin bovendien 
een onderlinge controle toepassing vindt; dit 
systeem is echter niet doorgeaet. 

Economische toestand. 
· Bezien we thans de economisehe situatie 

van de Communis tische partij. Op 't ogenblik 
ziet doze er .niet ~·ooskleurig uit, wel geheel 
anders :;-an ged•urende de succesvol1e jaren 
vl•ak na c!e oorlog. A:•!-retlo al van het vak\·er-

J) Grotendeels ontie~nd aan artikelen in Ti:lcn. 
Mei/ Juni 19t9. Soc.·dem. maandblad. 
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bond d.er metaalaroeider.s iniC!en de Commu
nisten van 1945 tot 1948 251.000 Kr. 2) aan 
5\ibsi.d·ies. Evemzo was !he t met de andere vak
ll<mden waar d'e Ooanmu.n·isten een o<Verwe
gende in.v:oed uitoefend,en. Momenteel zijn 
dez.e mogelijlohed-en er niet meer. 
Vöó~ de \7erkiezingen in J!!.48_had men veel geJ.à. 

Toen breidde het corps óer funct ionarissen zich 
steeds uit, nieuwe krant en verschenen. affiches en 
druk\\·erken werden verspreid en \·oor de eers te 
keer in de geschiedenis der part ij werd een speciale 
\'Erkiezingsfilm vertoond. wnan ·an Gustav Johansson 
óe tekst had geschre\7en. De gedurende de zomer 
,·an 1948 gehouden millioencninzamcling heeft wel 
enige uilkomst opgele,·erd. maar dekte toch niet de 
partijonkosten. 

Nog slechter z&g .het e ruit na de .-erkie
zi~en. Reedts in October \\·erd aan de leG-en 
een extra ·be!a.still'g opgelegd. 

In November we:·d een cbJigati le~ 
aangegaan bij dieger:e n, die tot het kader 
"'1Bn de partij behoorde n. Elk iid moest :>p 
zijn minst 100 Kr. aan à>e partij lenen, d·e partij 
op haar beunt venbond zich na 1 Januari 1950 
dit geld te~ te betalen met 3 ré l"ente. 
Sedertdien zijn ook bepaa~de districten hun 
eigen acties begon."len cm zich ,~e)j te \'er
schaffen voor hun werkzaamhede n. Zo be
s)cot het óistrict Värm1and, een Värmlandf;e 
communistisChe erebrigaèe te organiseren, 
waarvan de leden zich \'ei'bonden, ·gedurende 
1949 maandelijks 5 Kr. te beta•len ooven de 
g.:wone contributie. Te Stockholm werd een 
z.g. "vredescamna,zne'' gevoerd, waarbij ieder 
lid 25 Kr. extra moest betalen. !Jeze!fde soort 
van 3cties <Vin:lt in andere c!istr icten toepas
sing. 

De eeonomische toestand heeft not t: ur lij k ook ge
leid tot een beperking \'an het &an tal part ijiunct wn· 
narissen en van het krantenpersoneeL Te Da!arnië 
had men eerst 5 functionnarissen, thans is dit ge· 
reduceerd tot 3; in Oost-Götland \'iel he! a2ntal 
terug \7an 4 op 2; in Jämlland was ,·oorcl ien een ,·ol· 
ledig gesalarieerde zaakgelast tgde. thans 1s er geen; 
in Halland had men een bct aa lrte red acteur, nu 
heeft men een redactiecommissie van 3 personen, 
dle de krant gaande houdt; in Väs terbotten had 
men voordien éen redacteur. thons staan de loblen 
leeg; in Bohuslän was een agentschap \'an de com
munistische pers, nu is dil er met meer. 

Ook de propaganda heeft te lijden \'an de 
1e!dnood. ·Bij de meeste lezin gen word t entrée 
<>eheven. In de regel wordt daar een Ru~sjschç 

~ vertoond met een d rievoudig.e strekkin;:: 
n.E 1. aan!;lporing om tot de 'PartiJ toe te tre
den; 2. het voLk te trekken naar de vcrgade
rirrgen; 3. >het voeren van propagandoa in het 
ellgemeen. In die film komen natuut'lijk zin-

2) De Zweedee Kroon staat op 74 cent . 

2 

sn t:den voor over "afrekening" met de oorlog
opthitsens. 

Propaganda actie. 
Het resultaat van de communistische ach

teruitgang in de valwerenigingen is, d'l!t de 
Communisten een soort actie op touw gaan 
zette n, de z.g. " igelkotts" -strategie, d .i. letter
lijk een "stekel<Varken' ' strategie. rzoals deze 
door de Zweden tijdens de <laatste wereldoor
lo~ we~d toegep3st, waarin zij hun "stekels", 
zowel naar Duits;•and als naar RusLand moes
ten uit..steken om neutr&al te kunmen blijven. 
De Comm unistische partij zet zich Langs deze 
weg er toe •bepaalde streken te bewerken. Zo 
kan worden geconstateerd, d-at het <aantal 
partij functio nari2sen te Stockho'lm, GötEibor.g, 
Västernorr!rand en Nor·botten is vermeerderd. 
Sommige va.n d·e function.arissen daar, hebben 
camouflag.ç-we~k. zo b.v. de vroege r·e red.ac
teU1' Vlan Ha•llan-d·;;-folket, Artur Karrolsson, 
die z.g. als boekverkoper te Norbotten werk
zaam is. 

Het werk in de Rijksd-ag is voor d·e Com
muniS'ten niets ~ndens dan partij:propaganda. 
Zij hechten hie:aan essentiële waarde. De 
qu-antiteit der zetels achten zij secund-air. Dit 
erkende Hildmg Ragberg openlijk, toen hij 
zeide, rl'at het geen rol speelt of zij nu 8 of 15 
man daten hebben. 

De Communisten beschikken eveneens over 
stoot t roc~ die zij naar de <Voorposten stu
ren. Deze voorposten w'O:·èe n ook naar d e ver
schillende vakve rcnigirJgen gestuurd om b .v. 
handi ;:: rebruik te maken van de ontevreden
heid bij de .bou'v"va·~: Jr·!>ei::!e!"s . Oo·k de ambte
naren wo·:'den bewe:·.kt, voor wie @ een 
specia l.; krz.nt bestaat. Momenteel voeren de 
Communisten bovendtien de •gebruikelijke 
actie tegen rhet tNoord-Atlantisdh pact, thet 
plan-Mar 9halrl en de :Constop~ -

De tot Q'û:;verre gevoet1C!e propagandacam
pagne .kan als misLukt worden ~houwd. 
Onàlanks ::!e gestad4ge anbeid van d·e propa
gancfisten , onda nks verkiezin,gsfilms en partij
reclame worden d·e bijeenkomsten rS!J.eaht be
zocht en moeten vale worden 'llf,gelast. 

Vakverenigingen. 
Ook de invloed van de Communisten in de 

vakvereningen is achteruitgegaan. ZU co:t
centree:·d.cn zich v•an het ·begin vanae oorlog 
af ()0 de vak>btmd'en van metaal- en bouwvak
anb~idcrs. Bij dre metaalvakbonden maakten 
zij h andig gebruik van rdc gi·ote ongelijklheden 
in on de:·nemingswinsten. De toegepaste be-
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zuinigingsmaatregelen in het bouwvak buit
ten zij eveneens u it. De verkiezingen van de 
besturen van de vakverenigingen, in d1t 
laatste jaar gehouden, laten ook dui<i.;?Hjk een 
achteruitgang zien. De ontwi-kkeling in de 
Commun~stisohe partij is nu wel opgehoude n . 
Het is geen ,gebrek aan c·r.ganisa tie, .geen ge
brek aan be!oftcn , ,,·elke ertoe heeft gele id, 
dat de Communisten in kracht verloren, bin
nen de Zweeàse ·vilkbondcn. 

Zo ontdeed zich o.a. de bond \'H n papierindustrie 
te Grünns van haar communistische voonnan ; de 
arbeiders \·an de brouwerij aftêeling te Arvika kozen 
\·oor de Sociaa l-DemoC' ralcn: e\'eneens deden dit de 
employé's in het hotel-.. café- <'n restaurantbedrij f 
te Lulea. 

Vooa·l in de gcte :;teJcn ,,·.orot propaganda 
gernukt omàat à aa ; de mce>te on tevredenen 
zitten. Daarom zijn Stot·kholm, Göteborg, 
1\.falrnö en Nönkop~ng van speciaa l belang. 
Tijdens de oorlog versCihafte n tl .v. de Com
munisten zich een rzekere olltOpgemerkte in
,.lloed in sommige vakverenl.gin~en te Malmö, 
maa:- àit rnisllukte al spoedig. Ald•us geschied
<.'-€ ook te Nör.:-koping. In Göteborg verkregen 
à.e CommunL"--ten bij de veri<iezingen van dit 
jaar IIlQar een kleine meerdetileid in de vak
bond van metaalarneiders, vroeger een com
mun-i.~isch bol!werk. Desondanks ben-utten de 
Commurtisten hun minderbeid op zulk een 
wijze, d •J.t zij voor hun krant "A!'1beitertid
ning" een bed<rag van 47 .000 Kr. uil de kas 
J-ealden. Dit geld zal wo;rden gebruikt voor 
de aankoop van een pe·rs voor deze krant, die 
eerst te Stock.hu.m werd ~rukt. Dë ääTikoop 
geschiedde op bevel van twee communistische 
leideTs Leger en Petterso.n. Ny Dag. het 
grootste commun iJStische orgaan, noemde dH 
"stra·Jende offerzin". Men kan een reeks vak
bonden en ari>i!idersclubs opnoemen, waar de 
Communisten -het veld hebben· meeten rui
men voor de Sociaal-Democraten, b.v. de 
Atlas Diesells arbeidersclub, de arbeidersclub 
te Finnboda . Als k1oon op het wer·k - van 
óe Socialisten altha ns - komt cJ.an. het kies
resultaat Îll de metaalvakbond te Stockholm. 
Dit hield in een verlies van 4.980 stemmen. 
De nederlaag was zo overweldigend, dat Ny 
Dag haar niet eens trachtte te ve-rklaren. Nog 
geen twee jaar geleden zette hetzelfde blad 
in dikke letters vp de voorpagina, dat 3000 
metaala'l'beiders werkten voor een oommunis
tilldhe overwiTlllin.g in de metaawakbond. De 
centrale vakvereniging, de F(agli;ge) C ( entral) 
O(rganisatioo), die tot de verkiezingen van 
het VOI'ig jaar beheerst werd door de Com-

munisten, heeft nu die meerderheid verlo-ren. 
lle commun is tisehe kranten geven min der 
juiste V<lorstellin·gen van èe versChillende uit
slagen. 

Het feit, dal de leider der Communisten 
van hun partij, Linderot. zich te afhankelijk 
van Moskou toonde, deed voor velen de ogen 
opengaan. Zijn reis naar Moskou bereikte in 
de eerste plaats. dat hij praktisch werd uit
geschakeld. De eigenlijke leider is nu wel de 
agressieYe Fritjof Lager, het eerst bekend ge
worden door 2ijn activiteit in de Spaanse bur
geroorlog, zijn assistent is Lennart Bricks. 

In de tweede plaats had ~ van Linde
rot lot gevcè•.,: da!_ye le de__pRf i' erli~ 

Van de on-g. EJ!_OO Je~ we',ke de pa rtij in 
1948 tekle, z ijn er hoogstens 40.000 over. 
Waagt iemand c pcnlij.k te prot~ tegen 
het partij<bc !e id, d an wordt hij "eervol" ont
sl2.gcn. Dit erv~r ihet oude !i{!, Gunnar Hie
t :J la , te Overto.rnea . Hij had n.l. beweerd, dat 
Hildino:: H~ g·ben~<. d·ie het gehele jaar te Stock
ho~m W OV!11. niet Norbotten in de Rijk::da·g 
k2.n vet·togpnwool'd-igen. Onmidàe!d ij•k werd 
hij gen oopt de partij te ver1aten. Allereerst 
verlieten leden de partij , die het niet meer 
eens waren met de p:trtijideolo-gie, daarna 
traden de leden va n de •vakverenigin.gen uit, 
vervolgens •w::1s ct· een uittocht van de be
stuur-sfunction ar i92en en langzamerhand trok
ken zich zelfs <!e \·ertrouwcnsmannen terug. 
Hier volgen enkele namen van de voornaam
ste uitgetrede11 partijleden: 

Per 1\leurllnl(, de theoreticus bij uitnemendheid 
\·an de parlij , bovend ien een der eerste Scandina~ 
\'Îsche j ourna lis ten, d ie door de SowjeteUnie werd 
uitgenodi gd voor een bezoek aldnar. Door zijn arti
kels in het communistische orgaan Ny Dag, ver
l:rcep, Mcuerlin~: de reputatie van Ie zijn de mees t 
prominente Mnrxist in Scandinavië. Zoals hij echter 
in een vraaggesprek verklaarde. heeft hij de partij 
\"C'rlafen wegens ontevredenheid met de communis
tische poli! iek in de Sowjet-Unie en in het builen
land. wegens de sterke Russische druk, waaronder 
zij stoot. 

Robert GrundeJ, te Arvikn, een lei r1':nde figuu r in 
Värmland. die behoort tot de districtleiding en die 
tevens op de Jijst voorkomt voor de verkiezingen 
in de Rijksdag en de Provinciale Stol en. 

Erlk Erlk .. on te Hng!orss, secretaris van het mc
taulvokbond. 

Erlk J.undberc Ie Arvikn, best uurs lid van de ur
belclcrs vereniging van brouwerijáffi'eiders. 

Kart Svensson te Augurum die een vcrtrouwcns
llOSI aldoor had bekleed. 

llelmer Llunr, te Froskog. scrrc tnt·ls van een vak
bond olduor. 

.J!:rland 8tenh:1cer te Stockholm eveneens vak· 
bandssecretaris e.o. 

Tenslotte rijst de vraa·g, o:p welke m anier 
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de Communisten in Zwede n het doelmatigste 
kunnen wol'den bestreden. Naar veler mening 
zeker niet op de wijze, welke het hoofd van 
'de'Coi1servatieve partij, Dömö, en in sterkere 
mate prof. Ohlin, hoofd van de L~beraJen, 
voorstaan, n.l. een uitsluiten van <ie Commu
nisten uit èe vertrouwensposities. Iedere dis
crimi·natie zou n.l. een propagandamiddel te 
meer zijn en dus a J.s boemerang kunnen wer
ken. Andere d aarentegen zijn van mening, 
dat de xolkswH zelf ··vo ldoend~ spreekt en zal 
spreken, getuige in de eerste plaats de zo snel 
efgenomen populaTite it van 't Commumsme. 

Zij nu zijn -van oordeel, èoat de afnemende 
tendens zich zal doorletten en dat '$eforceer

aatrege!e n ~!ec.hts kwaad kunnen ioh
M. deB. 
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U I T· T R t i\ S f l I 
Uil : .. 0/) . .LO.J:.B. ... . 
Ag.no.: ... ..lu .. '--f-.3 ...... . 
Voor : ... <JlJ ... ..lO..J..""t~ . ..._ 

Notitie K~.-R.A. S 4 

·Bes ~md voor B. 

· bare 
"Pii,i vernemen uit vermoede li j k betroU1V(Jii'áà.r ongecontroleerde bron ( off • 
buitenlandse speciR.le dienst_, die vrij noe; niet voldoende kunrum beoordelen). 
het volgende: 

f In NoorWegen is een scheuring ontstaan in de C.P. Er is nu ~en Stalinistische 
l Kominform groepet"!ng en een "Titistischè" Anti Kominform groep. In Zwedf"n 
1 heeft deze scheuring niet pla.ats gevonden maar cl.,r heerst een felle iT.J:~Vendir:e 
strijd. Er zijn daar ca 6_,4 % communisten. In Denemarken doet zich h~tz e lfde 

t.~sohijnsel ~Is in Z'Weden voor .• 
·. Gaarne Uw reacties• · 

. ,. 

.. Y~-R.A._, 10-5-'49 
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Voor nn.OD..l059 Naam ... C.ommunl sme .in .. Zvr ,.J.e n •... 

Origineel in . .......... OP. .. l.05?... .. Naam Communisrne in Finland • . 

Volgnr. 57501. ..... Ag.nr. . ........................... Aard van het stuk ControJ.e ... orgaan voor n 

Scand.inavisphe Comm..... n Mz . ... :a~ I. P. .... nn ...... n Datum 9 .Maart ... 1.949. 

Uit bron, waarvan de betrouwbaarhe id mij niut bekend is, vernam ik om
trent bovengenoemd onderwerp h~t volgende: 

1. ln de naaste toekomst zal vmarschijnlijk een nieuw controle-orgaan 
voor de Scandinavische communiste~ gesticht lrorden. ln d it orgaan zouden 
de volgende leden z itting hebben: 

Frithiof LAGER (leider van de Zweedse communisten); 
• Martin NlELSEN (DENEHARKi<:N) • 

Rudolf ANDREASEN ( :NOORWEGEN ); 
Ture LEHEN (FlNLANl.J}; 

2. Ture LEHEN, eerste echtgenoot va n Herta KUUS~iEN en voormalig minister 
van Binnelandse Zaken in de regering Kuusin TERlJOKl, zal uitgeroepen 
worden tot leider van de Finse communisten, volgens een verklaring van 
het Finse Dugblad "Sosiali Demokrat ti". 

A. 

-. 

Uitgetrokken door .VV .... . ...... Afd. /Sectid\.ÇD .lV/B ... . . .. Datum 26,..4-49 

Op aanwijzing van nn B llL.G ..... 

@ 5030- ' 48 
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• No. 55680 •.. 
Betreftt SJOBERG. 

~~~~: L:::i_~ VERTROUWELIJK, 

Hiermede moge ik U mijn schrijven No. 55680 dd. 9.3.49 
in herinnering brengen. Gaarne zoa ik met het resultaat 
Uwer bevindingen in kennis gesteld worden. 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst tt Plein 1813 Nr. 4 

te ' s-GRA. VENHAGE. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze: 

Jhr.Mr. W.JvTh. Serraris. 
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d.d.: 14-2-1949. . 

•s-Gravenbage., g JJaart 1949. 

~erwerp: S ;r Ö B E R G. 
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GE HE I M. 

Uw 
Onder. verwijzing naar boven~rmeld schrijven betre~rende 

cle in margine genoemde persoon, heb ik de eer U te berichten, dat het dezer-., 
zijde zeer op prijs zal worden gesteld, 1Dd1en U nadere gegevens nopens S J' o
B E R G zou~t kunnen verkrijgen betreffende de volgende :punten: 
a. waar S ;r 0 B E R G momenteel verblijft; 

· b. in welke landen hij zijn activiteit uitoefent; 
c. in welke niet-communistische jeuedgroep hij een tunetie bekleedt en 
cl. een opgave van zijn personalia. 

BET HOOJ'D VAN DE DIENS!', 
Namens deze, 

Aan de Heer RegeringscolllJI'lissaris in Algem.ene Dienst 
Plein 1813 No. 4 
•s-G R A V E N H A G E. L. Pot. 
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Betr: SJÖBERG • 

• 

I fEB. 194~ 

s~~l3-<J J 
14 Februari 1949. "" 

Uit bron, wa~~van de betrouwbaar
heid nog niet bekend is, ontving ik 
omtrent deze Zweed het volgende be
richt: 

"Bovengenoemde persoon werd ge
noemd in verband met pogingen van 
de kant van communistische zijde 
om .. jeugdgroepen te penetreren. 
SJOBERG werd als voorbe eld genoemd, 
aangezien hij zelf communist is en . 
,::n belangrijke functie bekleedt in 
~n niet-communistische jeugdgroep.f~ 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
T avastraat 68, 

"'1-GRAVENHAGE. 
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'Zweedse rechtbank velt 
belangrijk oordeel 
Ontslag wegens politieke 

overtuiging onwettig 
Het Zweedse hof voor arbeidsgeschil

len heeft bepaald. dat een communist 
niet uit functies van nationaal belang 
mag worden o in verband Înet 
zun politieke 

Dit belan 
naar aanle' · de klacht, die eeo 
communistis a-bankwerker 
had ingedi~d. Deze w ontslagen uit 

I de staatst rpedofabriek · Motala, om• 
f dat hU li van de Comm stische Par• 
tij was.j 

In hlt oordeel van t hof wordt ge .. 
zegd..J2!Lt ,]let - onts ag in strijd is ge .. 
Wëëst met de collectieve arbeidsover• 
eenkomst. De directie van het bedliff 
heeft bevel gekregen de machine-bank:
werker weer in dienst te nemen eli. 011 
dezelfde plaats te werk te stellen. 

Er dient nog op gewezen te worden. · 
dat de rechtse socialistische ministel 
van oorlog, Vougt, persoonlijk het ont .. 

I slag van deze arbeider had verdedigd, 



r). 

., · ·-·-~~---...: 

Communisten in Zweden mogen niet . 
alleen wegens hun politieke overtuiging 
ontslagen worden uit functies van 
nationaal belang, aldus beeft bet 
Zweedse bof voor arbeidsgeschillen be
slist, tenzij de communistische partij 
een "duidelijk gevaar wordt voor de 
nationale veiligheid". 

Deze uitspraak werd gedaan naar ' 
aanleiding van bet beroep van een 
communistische machine-bankwerker 
tegen zijn ontslag bij de staatstorpedo
fabriek te Motala wegens onbetrouw~ 
baarbeid, betgeen alleen gebaseerd was 
op zijn lidmaatschap van de communis
tische partij. (Reuter). 
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Zweden beveiligt zich 
tegen spionnage . 

Het Zweedse parlement heeft Don
derdag een wetsvoorstel aangenomen, 
dat de veiligheidspolitie machtigt brie
ven te openen en telefoongesprekken at 
te luisteren, indien zij iemand van 
spionnage of sabotage verdenkt. 

In dit geval moet de politie echter 
onmiddellijk rapport uitbrengen aan het 
hof, dat de maatregelen der politie te 
niet kan doen. 

Het voorstel werd door het Lagerhuis 
met 125 tegen 31 stemmen aanvaard, 
nadat het Hogerhuis het Woensdag 
reeds had goedgekeurd. Alle partijen, 
behalve de communisten, stemden voor. 
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